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  133تفريغ سورة األنعام : آية 
  ) 36(  شريط رقم :

  ) .) 133ريِة قـَْوٍم آَخرِيَن (َورَبَك اْلَغِني ُذو الرْحَمِة ِإن َيَشْأ يُْذِهْبُكْم َوَيْسَتْخِلْف ِمن بـَْعدُِكم ما َيَشاء َكَمآ أَنَشَأُكم من ذُ ( 
  ] . 133[ األنعام : 

 ---------  
  .مهم الفقراء إليه يف مجيع أحواهلأي: عن مجيع خلقه من مجيع الوجوه، و  )اْلَغِين (يا حممد  )َورَبكَ ( تعاىليقول )  ِني َورَبَك اْلغَ ( 
  عن العباد والعبادة.) َورَبَك الغىن (  : قال البيضاوى •
(فَِإن اللَه َغِين َعِن اْلَعاَلِمَني ) له  فاهللا غين عن كل ما سواه ، غين يف نفسه لكثرة ما عنده ، غين عن خلقه ، كما قال تعاىل •

اىل ملك السموات واألرض ، وخزائن السموات واألرض كلها بيده ، كما قال تعاىل (َولِلِه َخزَاِئُن السَماَواِت َواْألَْرِض ) وقال تع
َدٍر َمْعُلوٍم ) ، فخزائنه عز وجل مـأل ، ال يغيضها كثرة اإلنفاق ، وليس حباجة إىل (َوِإْن ِمْن َشْيٍء ِإال ِعْنَدنَا َخزَائُِنُه َوَما نـُنَـزلُُه ِإال ِبقَ 

  . خلقه ، ال تنفعه طاعة الطائعني ، وال تضره معصية العاصني ،  وكل شيء فقري إليه
  : هو الغين بذاته الذي كل ما سواه حمتاج إليه ، وليس به حاجة إىل أحد . قال ابن القيم •
هو الغين بذاته ، الذي له الغىن التام املطلق ، من مجيع الوجوه ، واالعتبارات لكماله ، وكمال صفاته ، فال  : وقال السعدي •

يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه ، وال ميكن أن يكون إال غنيًا ، ألن غناه من لوازم ذاته ، كما ال يكون إال خالقًا قادرًا رازقاً 
من الوجوه، فهو الغين الذي بيده خزائن السماوات واألرض، وخزائن الدنيا واآلخرة، املغين مجيع  حمسنًا فال حيتاج إىل أحد بوجه

  خلقه غىن عاماً .
  : ومن كمال غناه : أنه مل يتخذ صاحبة وال ولداً وال شريكاً يف امللك ، وال ولياً من الذل . قال

لكه ، فليست به حاجة إليهم ، وهم إليه فقراء  : الغين : هو الذي استغىن عن اخللق وعن نصرم وقال الخطابي
ُ
وتأييدهم مل

  حمتاجون .
فغىن اهللا يتضمن شيئني : األول : الغىن الذايت ، لكثرة ما ميلكه ، إذ كل شيء ملكه ، والثاين : الغىن عن الغري ، فال حيتاج  •

  إىل أحد وغريه حمتاج إليه .
  اآلثار المترتبة على معرفتنا بهذا االسم : •

، والغىن وصف له سبحانه ذايت وما سواه من اخلالئق مفتقر  ين الغىن املطلقإفراد اهللا تعاىل بالعبادة ، ألنه سبحانه هو الغ : أوالً 
  إليه ، فاألمر كله له وامللك كله له ، ومجيع اخللق مربوبون مملوكون ، فكيف يتخذ منهم معبوداً مع اهللا تعاىل ؟

 عز وجل ، ألن الفقر صفة ذاتية مالزمة للعبد يف مجيع أحيانه وال حول وال قوة إال باهللا تعاىل ، وال : االفتقار التام إىل اهللاثانيًا 
  يستغين عن ربه سبحانه طرفة عني ، ألنه سبحانه الغين ذو الغىن املطلق الذي ال حيتاج إىل أحد ، وكل أحد حمتاج إليه .

القليب كما يف احلديث (ليس الغىن عن كثرة العرض، ولكن الغىن غىن القلب) أن هذا االسم يثمر يف قلب املؤمن الغىن ثالثًا : 
وهذا يثمر االستغناء باهللا تعاىل وحده عن الناس وعزة النفس ، والتعفف والزهد مبا يف أيدي الناس ، وعدم التذلل هلم وعدم 

اهللا الغين احلميد الكرمي الوهاب الذي ال تفىن التعلق بأعطيام وإعانتهم ، بل جيرد العبد تعلقه وقضاء حوائجه وطلب رزقه ب
  خزائنه .

  : أن اهللا غين عن عباده ، ومع ذلك فهو حمسن إليهم ، رحيم م ، وهذا من كمال غناه وكرمه ورمحته .رابعاً 
  أما العباد فإم حيسنون إىل بعضهم البعض لتعلق مصاحلهم بذلك إما عاجالً وإما آجًال .
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إمنا حيتاج إليه والده ليساعده ويعينه على شؤونه وأموره ، واهللا سبحانه وتعاىل  ، ألن الولدنزه عن الولد ومن غىن اهللا أنه م •
  . )قَالُوْا اختََذ الّلُه َوَلداً ُسْبَحانَُه ُهَو اْلَغِين لَُه َما ِيف السَماَوات َوَما ِيف اَألْرِض  غين ، وقد أشار إىل ذلك بقوله (

  . )ِإن اللَه بِالناِس َلَرُءوٌف َرِحيٌم  ( أي: وهو مع ذلك رحيم م رؤوف، كما قال تعاىل )َمِة ُذو الرحْ (  
ملا ذكر تعاىل من أطاع ومن عصى والثواب والعقاب ذكر أنه هو الغين من مجيع اجلهات ال تنفعه الطاعة : قال أبو حيان  •

  أي التفضل التام.وال تضره املعصية ، ومع كونه غنياً هو ذو الرمحة 
عن خلقه ال حيتاج إليهم وال إىل عبادم ال ينفعه إميام ، وال يضرّه كفرهم ، : أي ) َورَبَك الغىن ( قوله : قال الشوكاني  •

ومع كونه غنياً عنهم ، فهو ذو رمحة م ال يكون غناه عنهم مانعاً من رمحته هلم ، وما أحسن هذا الكالم الرباين وأبلغه ، 
  أقوى االقرتان بني الغىن والرمحة يف هذا املقام ، فإن الرمحة هلم مع الغىن عنهم هي غاية التفضل والتطّول. وما

ومن أعظم آثار رمحة اهللا تعاىل إرسال الرسل وإنزال الكتب هداية للناس وإخراجاً هلم من الظلمات إىل النور، كما قال تعاىل  •
َياناً ِلُكل َشْيٍء َوُهدًى َوَرْمحًَة َوُبْشَرى لِْلُمْسلِ (َوَما أَْرَسْلَناَك ِإال َرْمحًَة    ِمَني) .لِْلَعاَلِمَني) وقال تعاىل (ونـَزْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب تِبـْ

ومن رمحته : سبحانه مغفرته لذنوب عباده بالصفح عنهم ، وتكفري سيئام ، وفتح باب التوب هلم ، كما قال تعاىل (ُقْل يَا  •
يعاً ِإنهُ  ِعَباِديَ     ُهَو اْلَغُفوُر الرِحيُم ) .الِذيَن َأْسَرُفوا َعَلى أَنـُْفِسِهْم ال تـَْقَنُطوا ِمْن َرْمحَِة اللِه ِإن اللَه يـَْغِفُر الذنُوَب مجَِ

َما  ينبغي على العبد أن يتصف بصفة الرمحة ، فقد مدح ا أشرف رسله فقال (َلَقْد َجاءَُكْم َرُسوٌل ِمْن أَنـُْفِسُكْم َعزِيٌز َعَلْيهِ  •
نَـُهْم ) ، وخص أبو ( نيب الرمحة ) ومدح الصحابة بقوله (ُرَمحَاُء بَـ  εَعِنتْم َحرِيٌص َعَلْيُكْم بِاْلُمْؤِمِنَني َرُؤوٌف َرِحيٌم ) ، ومن أمسائه  يـْ

  بكر من بينهم بقوله ( أرحم أميت بأميت أبو بكر ) .
  اآلثار المرتبة على معرفتنا بهذا االسم : •

حمبة اهللا احملبة العظيمة ، وذلك حينما يفكر العبد وينظر يف آثار رمحة اهللا يف اآلفاق ويف النفس واليت ال تعد وال حتصى ،  أوًال :
  ة هللا والعبودية الصادقة له سبحانه وتقدمي حمبته على النفس واألهل واملال والناس مجيعاً .وهذا يثمر جتريد احملب

عبودية الرجاء والتعلق برمحة اهللا وعدم اليأس من رمحة اهللا تعاىل ، فإن اهللا قد وسعت رمحته كل شيء ، وحسن الظن باهللا  ثانيًا :
  وانتظار الفرج بعد الشدة من أجل العبادات .

اتصاف العبد بالرمحة وبذهلا لعباد اهللا تبارك وتعاىل ، وقد حض اهللا عباده على التخلق ا ، ومدح ا أشرف رسله فقال  : ثالثاً 
أنه نيب الرمحة ، ومدح  ε ) ومن أمسائه (َلَقْد َجاءَُكْم َرُسوٌل ِمْن أَنـُْفِسُكْم َعزِيٌز َعَلْيِه َما َعِنتْم َحرِيٌص َعَلْيُكْم بِاْلُمْؤِمِنَني َرُؤوٌف َرِحيمٌ 

فيه ( أرحم أميت أبو  εالصحابة بقوله ( رمحاء بينهم ) وُخص أبو بكر بينهم بالكمال البشري يف الرمحة بعد الرسل حيث قال 
  بكر ) رواه أمحد .

  :، ومن أسباا سباا التعرض لرمحة اهللا بفعل أ رابعاً :
  رمحة الناس . أوًال :
  رض يرمحكم من يف السماء ) رواه أبو داود .( ارمحوا من يف األ εقال 

  ( إمنا يرحم اهللا من عباده الرمحاء ) . εوقال 
  ( والشاة إن رمحتها رمحك اهللا ) . εوقال 
  اإلحسان . ثانياً :

  قال تعاىل (ِإن َرْمحََت اللِه َقرِيٌب ِمَن اْلُمْحِسِنَني ) .
  . εطاعة الرسول  ثالثاً :
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  وا الرُسوَل َلَعلُكْم تـُْرَمحُوَن )قال تعاىل (َوَأِطيعُ 
 السماحة يف البيع والشراء . رابعاً :

  رجًال مسحاً إذا باع وإذا اشرتى وإذا اقتضى ) . رواه البخاري .  ( رحم اهللا εقال رسول اهللا 
 عيادة املريض . :خامساً 

 مريضاً خاض يف الرمحة ) . ( من عاد εقال رسول اهللا 

 األهل . ليل وإيقاظقيام ال سادساً :

 وجهـها املاء ) رواه أبو داود . يقـظ امـرأته ، فإن أبت نضـح يفقـام من الليل فصـلى وأ رجـالً  ( رحـم اهللا εقال رسول اهللا 

 احللق يف النسك . سابعاً :

 ارحم احمللقني ثالثاً ) متفق عليه . اللهم ( εقال رسول اهللا 

 جمالس الذكر . ثامناً :

 لم .رواه مس وغشيتهم الرمحة ) املالئكة قوم يذكرون اهللا إال حفتهم ال يقعد ( εهللا قال رسول ا

 اجللوس يف املسجد . تاسعاً :

 تقول : اللهم اغفر له اللهم ارمحه ) متفق عليه . مصاله ر للمصلي مادام يففاملالئكة تستغ ( إن εقال رسول اهللا 

 وتبليغه . مساع حديث الرسول عاشرًا :

  رواه ابن حبان .فرب مبلغ أوعى من سامع )  مسعه ، من مسع مين حديثاً فبلغه كما ( رحم اهللا εول اهللا قال رس
  اإلنصات للقرآن .الحادي عشر : 

  قال تعاىل (َوِإَذا قُرَِئ اْلُقْرآُن فَاْسَتِمُعوا َلُه َوأَْنِصُتوا َلَعلُكْم تـُْرَمحُوَن ) .
  الزكاة .: إقامة الصالة وإيتاء  الثاني عشر

  قال تعاىل ( وأَِقيُموا الصالَة َوآُتوا الزَكاَة َوَأِطيُعوا الرُسوَل َلَعلُكْم تـُْرَمحُوَن ) .
  االستغفار . الثالث عشر :

  قال تعاىل (َلْوال َتْستَـْغِفُروَن اللَه لََعلُكْم تـُْرَمحُوَن ) .
  .أي: إذا خالفتم أمره  ( ِإن َيَشْأ يُْذِهْبُكْم ) 

  ه .آخرين، أي: يعملون بطاعت أي: قوماً  )َوَيْسَتْخِلْف ِمن بـَْعدُِكم ما َيَشاء ( 
  أي : كما خلقكم وابتدأكم من بعد خلق آخرين كانوا قبلكم .)  ريِة قـَْوٍم آَخرِينَكَمآ أَنَشَأُكم من ذُ ( 
يعين وينشئ  )ويستخلف  (وعيد وديد هلم  اخلطاب ألهل مكة ففيه،  يعين يهلككم )إن يشأ يذهبكم (  قال الخازن : •

كما أنشأكم من ذرية قوم (يعين خلقاً غريكم أمثل وأطوع منكم ) ما يشاء ( يعين من بعد إهالككم ) من بعدكم ( وخيلق 
  . )آخرين 

كذلك هو   ، يسري لديه، كما أذهب القرون األَول وأتى بالذي بعدها  أي: هو قادر على ذلك، سهل عليه:  قال ابن كثير •
  . لى إذهاب هؤالء واإلتيان بآخرينقادر ع

  ) .ِإْن َيَشْأ يُْذِهْبُكْم أَيـَها الناُس َويَْأِت ِبآَخرِيَن وََكاَن اللُه َعَلى َذِلَك َقِديرًا (  كما قال تعاىل
ِإْن َيَشْأ يُْذِهْبُكْم َويَْأِت ِخبَْلٍق َجِديٍد َوَما َذِلَك َعَلى اللِه  .اْلَغِين احلَِْميُد يَا أَيـَها الناُس أَنـُْتُم اْلُفَقَراُء ِإَىل اللِه َواللُه ُهَو  ( وقال تعاىل 

  ) .ِبَعزِيٍز 
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رَُكْم ُمث ال َيُكونُوا أَْمثَالَ (  وقال تعاىل     ) . ُكمْ َواللُه اْلَغِين َوأَنـُْتُم اْلُفَقرَاُء َوِإْن تـَتَـَولْوا َيْسَتْبِدْل قـَْوًما َغيـْ
  : وتضمنت اآلية التحذير من بطش اهللا يف التعجيل باإلهالك . قال أبو حيان •
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